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De nederzetting Oldenzaal ontstaan op een kruising van wegen 

 

 Een weg, oost-west lopend van de Dinkel naar De Tij in Oldenzaal. 

Deze weg wordt gekruist door een noord-zuid lopende weg vanuit het 

zuiden door de nederzetting Oldenzaal naar Ootmarsum, over de 

Ootmarsumse Dijk. Archeologische opgravingen tonen aan, dat in de Late 

Bronstijd en Vroege IJzertijd (3050-2450 v Chr.), er al sprake was van een 

nederzetting. 

 Naast de wegen stromen vele beken door dit vroegere bosrijke gebied. 

Het was daardoor een aantrekkelijk grensgebied om in bezit te hebben. En 

dat hebben de Merovingen en de Karolingers geweten. 

 Karel de Grote voerde het hofstelsel in en de Hof Oldenzaal ontstond. 

Het Karolingische koningsgoed Oldenzaal werd door Karel de Grote 

overgedragen aan de abdij Prüm in de Eifel. Tussen 787 en 817 wordt 

Balduinus, graaf van Kleef, als heerser over Oldenzaal genoemd. Hij werd 

voogd over de goederen van de abdij in Oldenzaal. Hij versterkt onder 

keizer Lodewijk de Vrome (na 814) de oude kern met een gracht en een 

wal, waardoor een scheiding tussen Aldensale en Berchuizen wordt 

aangebracht. 

 Karel de Grote verdeelde Nederland in gouwen en die werden bestuurd 

door een graaf. In 796 wordt de gouw Twente voor de eerste keer 

genoemd. Aan het hoofd van de gouw stond graaf Balduinus, die het 

koninklijke gezag van de Karolingers vertegenwoordigde. Hij oefende 

onder andere het hoge en lage gericht uit, maar was geen beheerder van 

het koninklijke domein. In 814 is de begrafenis van Karel de Grote te 

Aken, waar keizer Lodewijk de Vrome de eerste rijksdag organiseert.  

In 814 ontvangt de graaf van de nieuwe heer, keizer Lodewijk de Vrome, 

opnieuw de gouw Twente. In 815 sticht keizer Lodewijk de Vrome te 

Paderborn op de tweede rijksdag, het bisdom Hildesheim, wat later van 

invloed was op Deventer en Oldenzaal.  

 Toen de abdij Prüm in het bezit was van Oldenzaal, is ten tijde van 

graaf Balduinus, een groot bezit in Oldenzaal verdeeld. De adellijke hoven: 

de Hof Oldenzaal en de Grevinckhof, zijn daaruit ontstaan. De graaf kreeg 

als voogd over de goederen van Prüm een eigen hof toebedeeld, die de 

Grevinckhof ging heten. In de tijd van de abdij Prüm was er waarschijnlijk 

één richter en hofmeier of beheerder. Bisschop Balderik heeft de hofplaats, 

de Hof Oldenzaal of Bisschopshof, in 934 beschermd door de nederzetting 



Oldenzaal te vergroten met een buitengracht en wal. De nederzetting werd 

verbonden met de Hof Oldenzaal. In 954 stichtte Balderik in de kern op 

het kerkhof het College van kanunniken. De bisschop gaf dat College 

daarna de H. Plechelmus als patroon. Een dergelijk College was, evenals 

ieder ander klooster, verbonden met een adellijke Hof. Balderik droeg in 

970 Oldenzaal  over aan St. Maarten  te Utrecht. Opmerkelijk is het dat de 

opvolger van bisschop Balderik uit het bisdom Hildesheim kwam en door 

Otto II benoemd was. In 1049 kreeg Oldenzaal het recht om markten te 

houden.  

 Bijzonder is, dat de beide Hoven een eigen Schulte kenden, die de 

rechtszittingen op het hoogste niveau als boerrichters voerden. De 

markevergaderingen vonden altijd plaats op 21 december, het feest van de 

H. Thomas.   

 De belangrijkste geschreven bron van het kapittel van Oldenzaal is het 

Calendarium Sancti Plechelmi, een combinatie van een heiligenkalender 

en een memorieboek. De heiligenkalender is uitvoerig bestudeerd en 

vergeleken met die van het bisdom Utrecht en andere bisdommen. 

Gebleken is dat de overeenkomsten met Utrecht groot zijn, een teken van 

een innige verbondenheid met het Domkapittel van St. Maarten. Een groot 

aantal namen van heiligen in het klooster van Prüm in de Eifel komen ook 

voor in het Calendarium van Oldenzaal. Het zijn de geestelijken, de adel 

en de burgers, die we met hun namen erin terugvinden. 

 Tijdens hun leven hadden  kanunniken, burgers en de adel bezittingen 

in leen of ze kochten ze. Bij kanunniken werden de goederen na hun 

overlijden overgedragen aan een ander familielid of een volgende 

kanunnik. Het Calendarium geeft geen inzicht in de bevolking van het 

platteland, slechts de namen van de goederen worden vermeld.

 Opmerkelijk is het gegeven, dat onder de bisschoppen Otto III van 

Holland (1233-1249) en Hendrik I van Vianden (1249-1267) zoveel 

novalia (nieuw omgeploegd land: dus ontginningen) aan het Kapittel 

worden geschonken.  

 Een groot overzicht van geestelijken en beambten is samengesteld, 

waardoor we hierin een goed inzicht krijgen.  

 Wat onder de grond verborgen is, wordt de laatste jaren in meer of 

mindere mate aan de bevolking getoond. We mogen erg blij zijn met 

datgene wat met veel inzet gevonden wordt.  

 Nieuwe bronnen over de bouw van de Plechelmuskerk laten een nieuw 

licht schijnen over de verschillende bouwfasen. Een ‘verschrikkelijke 



verwoesting’ in de eerste helft van de twaalfde eeuw heeft grote invloed 

gehad.  

 Een vergelijkend bouwkundig onderzoek met onder andere kerken te 

Utrecht, was erg verrijkend. Gebleken is dat ook in Utrecht bisschop 

Balderik bij de bouw van de St. Maarten aan de westzijde begonnen is, net 

zoals in Oldenzaal. 

 De kloosterhuizen van de kanunniken waren gelegen aan de zuid- en 

oostzijde van de Plechelmuskerk. De eerste deken wordt in 1207 vermeld. 

 In verband met de opkomst van processies rondom het kerkhof, is een 

‘processiepad’ buiten rondom de kerkhofmuur aangelegd. 

 Vanaf het einde van de 14de eeuw worden vicarieën (altaren) 

verbonden met de kerk. De bedienaar van zo’n vicarie, een vicaris, kon 

een kanunnik vervangen bij afwezigheid. De vicarieën hadden eigen 

inkomsten.  

In de 15de eeuw werd op 15 juli (het feest van St. Plechelmus) en op het 

wijdingsfeest van de H. Michaël (de tweede wijding op 29 sep 1256) het 

Stadhuis meegenomen in de processie. Een teken van verbondenheid van 

de kerk met het stadsbestuur. Het Stadhuis lag binnen de 

immuniteitsgracht van het Kapittel. In de tweede helft van de twaalfde 

eeuw begint men met de bouw van de versterkte toren van het Stadhuis en 

de eerste drost wordt in 1207 genoemd.  

 Vanwege de toenemende macht van burgers in de stad, heeft Philippus 

Rovenius in 1613 nieuwe bepalingen voor het Kapittel opgesteld.  

Het Kapittel, de deken en de kanunniken hebben zich bijzonder ingezet om 

te blijven overleven. Toen de laatste kanunnik in 1680 stierf kwam er een 

einde aan haar bestaan. De organisatie werd sinds 1633 voortgezet door de 

Ridderschap en Steden van Overijssel. 
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